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Кроз Свету Фрушку гору ЛАКИМ КОРАКОМ

УПОЗНАЈТЕ СВЕТУ ФРУШКУ ГОРУ ПЕШИЦЕ
ПОЛАЗАК: У недељу, 17. 03. 2019. године у 07:00 часова, састанак
на паркингу испред зграде НИС-а на булевару Ослобођења у Н. Саду.
Путујемо сопственим превозом (аутомобилима). Старт пешачења је
око 07:30 часова у Черевићу од католичке цркве (84мнв).
Черевић је исходишна тачка за пешачење ка Тестери, Андревљу, Осовљу,
Орловцу и Црвеном чоту (539м), највишем врху Фрушке горе.
У Черевићу је 1980. године отворен завичајни музеј у коме је
велики број експоната посвећен песнику Јовану Грчићу Миленку.
Познатом као „Фрушкогорски славуј“. Када дођемо у центар Черевића
(84м), код окретнице БУС-а, где планирамо да паркирамо аутомобиле,
вратићемо се мало назад према цркви. Поред цркве улицом излазимо
из села. Ту почиње „ЦРНА СТАЗА број 21“.
Благим успоном стижемо до крста. Од крста настављамо путем
према југоистоку узбрдо на лесну зараван ка коти Липа (221м).
Панорамски поглед према северу. На другој обали Дунава виде се Бегеч и Футог.
Према североистоку пружа се леп видик на Дунав. Дуж черевићке обале река обилује
спрудовима, острвцима и увалама. Када је видљивост добра види се и Нови Сад.
Убрзо стижемо до старе циглане. Пред нама је благи успон до коте 309м. Низ гребен
Липска страна следи силазак на седло па успон ка коти 370м.
Стижемо до ивице шуме изнад нас је траса старе теретне жичаре.
У корпама се превозио кречњак из каменолома код Андевља до фабрике цемента у
Беочину. Фабрика је почела са радом давне 1839. (1907) године.
Данас је то модерна фабрика, једна од већих на Балкану.
Испод жичаре путем улазимо у шуму према југу, ка Козјем брду (383м), вијуга на исток
па уз брдо на Равни брег (406м). На раскршћима пратимо ознаке. На коти настављамо
стазом кратко на исток па према југоистоку равно до асфалтног пута.
Идемо путем који из долине од Беочина води ка Црвеном чоту, десном банкином
десетак минута према југу. На месту где „црвена стаза“, некада маратонска, прелази
преко овог пута, настављамо десно према потоку. „Црном стазом“ и деоницом ове стазе
стижемо, кратким успоном, за десетак минута на Осовље (422м). Објекат је напуштен и
девастиран. Био је некада дом одмора радника „НИС – Рафинерија“ Нови Сад.
Налази се у лепој боровој шуми.
Крај „црне стазе“, после планираних 180 минута хода и препешачених око 9 км.

Черевић „црна стаза“ Инфо мапа Ф.горе на Осовљу

Орловац

Черевић „браон стаза “
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Од динамике пешачења зависи да ли ћемо посетити локалитет Орловац, удаљен око
1,2км од Осовља. Живописан предео на гребену ка Црвеном чоту. Са гребена, где је
инфо табла (500м) пружа се према западу стрма падина ка потоку који са Добрим потоком
чини изворишну челенку Черевићког потока. Види се конгломерат природних стеновитих
громада. Именом, а и изгледом, стене асоцирају на станиште орлова.
На њима ћете имати жељу да полетите. Немојте- стрмо је.
Седиментне стене су јединствен призор на овој питомој ниској планини.
Планини, шума, ливада и пропланака. Предиван видик пружа се према западу и
северозападу на непрегледне падине под шумом. Ако се осврнемо на исток видећемо
антену на Црвеном чоту (539м), највишем врху Фрушке горе.
На Осовљу (Орловцу) планирамо паузу за одмор, по потреби оброк и освежење из
ранца. После паузе која, ако је лепо време може да потраје и сат времена, планирамо
повратак ка Черевићу „БРАОН СТАЗОМ број 22“. Од Орловца (према североистоку) низ
гребен (или од Осовља) „браон стазом“ идемо ка истоку према коти Исајловац (301м).
Са овог узвишења
силазимо ка Черевићком
потоку. По изласку из
шуме пролазимо испод
трасе теретне жичаре
којом се превозио кречњак
из каменолома Андревље
до фабрике цемента у
Беочину. Левом обалом

Черевићког потока
настављамо путем
преко пространих
Катанских ливада.
Ливаде су богате
разноврсним лековитим
биљем (хајдучка трава,
камилица). Излазимо на
земљани пут поред
њива и стижемо до
првих кућа у Черевићу.
Кроз Черевић улицом
десно стижемо до старог
бунара на витло и пута
који из Черевића лево
води ка Андревљу.
После планираних
око 180 минута хода и
препешачених око 9 км стигли смо на крај
(или почетак ако се иде у супротном смеру) „браон стазе“.

Аутор мапе: Синиша Петров – СИНПЕ

Када дођемо у Черевић можемо да посетимо завичајни музеј, ако је отворен.
ПОВРАТАК: из центра Черевића, са места где смо паркирали аутомобиле око 17 часова.
ОПРЕМА: Планинарска пролећна. ХРАНА: Из ранца.
ТРОШКОВИ: индивидуални по договору са возачем аутомобила.
ОРГАНИЗАТОРИ: Синиша Петров и Боривоје Вељковић.
Добро дошли су водичи и чланови других Планинарских друштава.
Сваки учесник на акцији учествује на сопствену одговорност.
Поштујте препоруке и одлуке водича и Правила безбедности ПСС.
ИНФОРМАЦИЈЕ – ПРИЈАВЕ на састанцима ПСД „Поштар“, Трг Галерија број 4 у Новом
Саду у 19 часова или на телефон: Бора 064 236 95 24 или Синиша 063 597 497.
Управни одбор ПСД „Поштар“ Нови Сад
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